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Índex de continguts 

1. Departament 

1.1. Composició 

Pere Riera, professor de Filosofia de primer i segon de batxillerat i Valors 

ètics de tercer i quart d’ESO, Catalina Aparicio, professor de Valors ètics 

de primer, segon, tercer i quart d’ESO. Natividad Doblas també imparteix, 

des del departament d’Economia, un grup de tercer d’ESO de Valors Etics 

que s’encarrega del Projecte Solidari del Centre amb col.laboració amb 

ICAPE. 

1.2. Nivells i Assignatures 

 1 ESO A, B, C : Valors ètics C. Aparicio 

 2 ESO A, B, C : Valors ètics C. Aparicio 

 3 ESO A, B, C : Valors ètics C. Aparicio P. Riera 

 4 ESO A, B, C: Valors ètics P. Riera, C. Aparicio 

 1 Batx. A, B: Filosofia i ciutadania P. Riera 

 2 Batx A, B: Història de la filosofia P. Riera 

 

1.3. Competències Bàsiques 

 

  1. Competència social 

  2. Aprendre a aprendre: criteri personal, argumentació, capacitat crítica 

  3. Autonomia i iniciativa personal: responsabilitat, control dels afectes  

  4. Competència lingüística: millorar capacitat de diàleg 

  5. Tractament de la informació i competència digital 

  6. Cultural i artística 

 7. Coneixement i interacció amb el món físic 

 

 

1.4. Metodologia 

- Valors ètics:  a tercer d’ESO projecte en torn a una ONG solidària 

durant tot l’any; a primer i tercer, diàleg socràtic, comentari de 

documentals i pel.lícules, treballs en grup, maneig d’emocions 

https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.51rrxj9auqh1
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.3k2af52qynqd
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.yb6ajfaga557
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.d00dlwstaa4o
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.eyr7lrhf2ga3
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(coaching), aprendre a debatre, dilemes morals…, a quart: 

comentaris de text o audiovisuals, petits assajos, debat  ben 

argumentat, dilemes morals, role-playing etc 

- Filosofia i Història de la filosofia: comentaris de text freqüents, 

dissertacions i assajos filosòfics, treball d’exposició oral, exercicis 

freqüents dins classe. 

 

1.5. Materials i Recursos 

 

- Internet, pel.lícules, cançons, textos a comentar, llibre de text 

- Recursos: projectes, role playing, diàleg socràtic, comentari de 

text etc 

 

 

1.6. Activitats Complementàries 

 

Poden anar a veure alguna pel·lícula relacionada amb temes de 4 o 1 de 

Batx. 

Totes les activitats previstes pel projecte solidari de 2 d'ESO, mercat 

solidari, gincana solidària etc. 

 

 

1.7. Relacions amb altres departaments 

 

 

● Reunions permanents dels professors de l'àrea de filosofia per a coordinar 

les tasques, l'avaluació i els ritmes de feina dels grups. 

   

●  Reunions amb professors d'àrees unidepartamentals. 

- Finalment, són desitjables, i a vegades es produeixen, intercanvis 

d'experiències amb distints departaments: per exemple, veure si es 

poden fer referències mútues entre el que veuen els alumnes a Història, 

https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.tu4ym2c28g7b
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.902sdq1jrlg
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.8kj25ks2qa07
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Economia i Filosofia (per exemple, per contextos o per explicar millor 

autors com Marx); fins i tot són possibles amb departaments com Música i 

Matemàtiques… 

. Amb el departament d’economia, amb na Nati Doblas, ens reunim un 

cop a la setmana per a coordinar el Projecte Solidari del centre del que 

s’encarrega amb alumnes de tercer d’ESO. 
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2. Continguts 

2.1. NIVELL - Assignatura 

2.1.1. Objectius 

2.1.2. Continguts 

2.1.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

2.2. NIVELL - Assignatura 

2.2.1. Objectius 

2.2.2. Continguts 

2.2.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

 

2. Continguts 

 

2.1. 1r ESO – Valors Ètics 

 

2.1.1. Objectius 

 

Conèixer la dimensió individual i social de la condició humana i 

acceptar la pròpia identitat respectant les diferències amb els altres. 

Desenvolupar l’autoestima, l’afectivitat i l’autonomia personal en les 

relacions amb les altres persones, així com una actitud contrària a la 

violència, als estereotips i als prejudicis. 

Apreciar els valors i les normes de la convivència per aprendre a 

actuar amb rigor tenint-los en compte i preparar-se per a l’exercici 

actiu de la ciutadania, i respectar els drets humans, així com el 

pluralisme propi d’una societat democràtica. 

Fomentar habilitats emocionals, comunicatives i socials per actuar 

amb autonomia i participar activament en les relacions de grup, 

mostrant sempre actituds constructives i altruistes. 

https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.k6sp2c7u0052
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.328gk5lbqmmo
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.3z7qyckzo8l2
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.m4a2a4wdq95b
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.n3n79fz2ndzo
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.58nfyc4xptw8
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.8bqrvdvyf8yd
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.kk9c0bbo2r5b
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.742cravcn6gr
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Descobrir que la diversitat enriqueix i que no ha de ser un obstacle per 

a la convivència, i mostrar respecte pels costums i per les maneres de 

viure de persones i poblacions diferents de la pròpia. 

Assumir els mecanismes fonamentals de funcionament de les societats 

democràtiques i valorar el paper de l’Administració pública per garantir 

els serveis públics i l’obligació dels ciutadans de contribuir a mantenir-

los i complir les seves obligacions cíviques. 

Reconèixer-se membres d’una ciutadania global i identificar i valorar la 

pluralitat de les societats actuals com a enriquidora de la convivència. 

Identificar i rebutjar situacions d’injustícia i de discriminació, mostrar 

sensibilitat per les necessitats de les persones i els grups més 

desafavorits i desenvolupar comportaments solidaris i contraris a la 

violència. 

Prendre consciència de la situació del medi ambient i desenvolupar 

actituds de responsabilitat en la protecció de l’entorn immediat. 

Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències 

entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i 

la no discriminació de persones amb discapacitat. 

Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la 

personalitat i en les relacions amb els altres, així com una actitud 

contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als 

estereotips sexistes. 

Reconèixer els principals conflictes socials i morals del món actual, 

analitzar-ne les causes i els efectes i jutjar-los des de les teories 

ètiques. 

 

2.1.2. Continguts 

 

-La necessitat de les normes. 

-Decidim amb criteri. 

-Llibertat i autonomia 

-Tan lluny, tan a prop. 
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-Em solidaritzo amb tu. 

-Tenim dignitat. 

-Tenir un dilema i ajudar a resoldre’l 

-El diàleg i les seves normes 

-Vetllar per la salut. 

-Pensar en el medi ambient. 

-Consumir de manera responsable 

-Em solidaritzo amb tu. 

-El bé comú 

 

2.1.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

 CONTINGUTS COMPETÈNCIES           

          1ª Avaluació         

U.D.1 

“Decidim amb criteri”  

-La necessitat de les normes. 

-Decidim amb criteri. 

-Llibertat i autonomia 

  

-Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels 

propis actes. 

              

         2ª aval.         

U.D.2   “Les relacions   interpersonals i la resolució de conflictes  

-Tan lluny, tan a prop. 

-Em solidaritzo amb tu. 

-Tenim dignitat. 

-Tenir un dilema i ajudar a resoldre’l 

-El diàleg i les seves normes  

-Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, 

cultures, opcions i creences. 
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-Cercar solucions innovadores i generar possibles solucions davant 

situacions ètiques i filosòfiques. 

-Aplicar el diàleg i exercitar les habilitats que comporta per a la 

resolució de conflictes i per propiciar la cultura de la pau” 

     

                 3ª aval. 

U.D.3   

“El consum responsable” 

  

-Vetllar per la salut. 

-Pensar en el medi ambient. 

-Consumir de manera responsable 

  

-Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social i 

polític) des de la perspectiva ètica, individual i col·lectiva 

                    

U.D.4 

“La solidaritat i el bé comú” 

-Em solidaritzo amb tu. 

-El bé comú  

-Realitzar activitats  de col·laboració que promoguin actituds de 

compromís i 

democràtiques. 

   

2.2. 2n ESO – Valors Ètics 

2.2.1. Objectius 

Conèixer la dimensió individual i social de la condició humana i 

acceptar la pròpia identitat respectant les diferències amb els altres. 

Desenvolupar l’autoestima, l’afectivitat i l’autonomia personal en les 

relacions amb les altres persones, així com una actitud contrària a la 

violència, als estereotips i als prejudicis. 
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Apreciar els valors i les normes de la convivència per aprendre a 

actuar amb rigor tenint-los en compte i preparar-se per a l’exercici 

actiu de la ciutadania, i respectar els drets humans, així com el 

pluralisme propi d’una societat democràtica. 

Fomentar habilitats emocionals, comunicatives i socials per actuar 

amb autonomia i participar activament en les relacions de grup, 

mostrant sempre actituds constructives i altruistes. 

Descobrir que la diversitat enriqueix i que no ha de ser un obstacle per 

a la convivència, i mostrar respecte pels costums i per les maneres de 

viure de persones i poblacions diferents de la pròpia. 

Assumir els mecanismes fonamentals de funcionament de les societats 

democràtiques i valorar el paper de l’Administració pública per garantir 

els serveis públics i l’obligació dels ciutadans de contribuir a mantenir-

los i complir les seves obligacions cíviques. 

Reconèixer-se membres d’una ciutadania global i identificar i valorar la 

pluralitat de les societats actuals com a enriquidora de la convivència. 

Identificar i rebutjar situacions d’injustícia i de discriminació, mostrar 

sensibilitat per les necessitats de les persones i els grups més 

desafavorits i desenvolupar comportaments solidaris i contraris a la 

violència. 

Prendre consciència de la situació del medi ambient i desenvolupar 

actituds de responsabilitat en la protecció de l’entorn immediat. 

Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències 

entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i 

la no-discriminació de persones amb discapacitat. 

Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la 

personalitat i en les relacions amb els altres, així com una actitud 

contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als 

estereotips sexistes. 

Reconèixer els principals conflictes socials i morals del món actual, 

analitzar-ne les causes i els efectes i jutjar-los des de les teories 

ètiques. 
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2.2.2. Continguts 

 

Bloc 1. Les relacions interpersonals 

Les relacions humanes: sexualitat i afectivitat 

L'homosexualitat 

Bloc 2. Deures i drets ciutadans. Acceptació de la diferència. 

Els discapacitats 

La diversitat cultural 

Bloc 3. Les societats democràtiques del segle XXI 

La conquesta dels drets de la dona 

La democràcia 

Bloc 4. Ciutadania en un món global 

La societat de consum 

El problema nord-sud 

 

2.2.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

1ª avaluació: 

Bloc 1. 

2ª avaluació: 

              Bloc 2 i 3. 

3a avaluació 

Bloc 4 i 5. 

 

2.3. 3r ESO – Valors Ètics 

2.3.1. Objectius 

 

Reconèixer la relació existent entre la llibertat i la responsabilitat 

individuals. 

Aprendre a jutjar i actuar amb criteri partint de la pròpia jerarquia de 

valors. 
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Desenvolupar i expressar les actituds necessàries per crear un bon 

clima de convivència   a l'escola, a la família i amb els amics. 

Rebutjar els estereotips i prejudicis: tenir capacitat crítica, 

especialment autocrítica. 

Conèixer les emocions i sentiments que intervenen en les nostres 

conductes i reflexionar damunt quines emocions ens ajuden i quines 

ens bloquegen. 

Reflexionar damunt l'estil de vida que duem i plantejar alternatives 

partint de teories ètiques. 

Millorar l'autoestima i la capacitat d'autosuperació per tal d’aconseguir 

els objectius vitals. 

Saber treballar en grup. 

 

2.3.2. Continguts 

 

(Al grup de na Nati Doblas es treballaran els següents blocs a partir 

del projecte ICAPE amb el que el centre està col·laborant.) 

Bloc 1. Continguts comuns 

Exposició d’opinions i judicis propis amb arguments raonats 

Aproximació respectuosa a la diversitat personal i cultural i a les 

opinions diferents de la  pròpia. 

Pràctica del diàleg com a estratègia per abordar els conflictes de 

manera no violenta 

Preparació i realització de debats sobre aspectes rellevants de 

l'actualitat, amb una actitud de compromís per a millorar la societat 

Valoració crítica de les desigualtats humanes i interès per  a la 

comprensió del seu origen. 

Blocs no comuns (grups sense ICAPE) 

Llibertat 

BLOC 1: Llibertats individuals. 

Tema 1: Llibertat i responsabilitat 

-Construcció de la personalitat 
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-Moral i llibertat (dilemes morals, decidir valors i normes etc) 

-Compromís privat i públic: ètica i dret 

-Llibertat(s) individuals: possibilitats i límits. Llibertat d’expressió, 

sexual, drogues etc. 

-Eleccions personals i emocions: elegir parella, elegir treball… 

-Models d’estil de vida: hedonisme, estoïcisme, autorrealització, 

autonomia (Epicur, Aristòtil, Kant) 

BLOC 2 (tema 2): Democràcia i llibertat 

-Ètica i política: la democràcia o la llibertat per elegir 

-Justícia i injustícia: un món injust, diversos conceptes de justícia etc 

-Constitució i construcció europea 

BLOC 3 (tema 3): Ètica davant al món actual: 

-Globalització 

-Ciència i tècnica 

-Empresa i valors 

 

2.3.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

  

PRIMERA AVALUACIÓ     

CURRICULUM QUÈ TREBALLAREM?   

Bloc 1 de continguts comuns: diàleg, respecte, com debatre etc 

Bloc 1 de continguts específics: llibertats individuals. 

    

SEGONA AVALUACIÓ 

Bloc 1 final (models de vida) i Bloc 2: Democràcia i llibertat      

     

TERCERA AVALUACIÓ     

Bloc 3: L’ètica davant al món actual.   Globalització i ètica. Empresa i 

valors.  

(Bloc 2 i 3 es fan a ICAPE mitjançant el projecte solidari) 
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2.4. 4 ESO - VALORS ÈTICS 

  

2.4.1. Objectiu 

 

1. Comprendre els fonaments de la moralitat humana: dignitat, 

llibertat, respecte, bé, felicitat, normes i valors 

2. Comprendre el fonament últim de valors i normes en els drets 

humans: Declaració Drets Humans i Constitució espanyola 

3. Conèixer i comprendre les principals teories ètiques damunt la 

felicitat i les normes morals. 

4. Reflexionar damunt els principals conflictes morals actuals 

5. Analitzar el pluralisme de les societats modernes 

 

2.4.2. Continguts         

 

  1.  Valors per a un món globalitzat: dignitat, igualtat de gènere,  

 llibertat. 

 2. La importància de l'ètica: ètica material i formal (Kant, Aristòtil,  

Habermas)                      

  3. La democràcia com a  estil de vida  

  4. Societat i justícia: els drets humans 

  5. Ètica al món actual: ciència-tècnica, globalització     

 

 

2.4.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

1ª avaluació: t. 1,Valors... 2. Etica...(Llibre Valors ètics, Vicens Vives: 

Unitats 1 -Valors per a un món globalitzat , 2 -La importància de 

l'ètica ); 2ª avaluació: t. 3: La democràcia... i 4: Justicia i drets... ( 

llibre, t.3. La democràcia com a estil de vida t. 4. Societat i justícia. 

Els drets humans) ; 3ª avaluació: t. 5. Etica al món actual: ciència-

https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.h2l3uzrkuvms
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.yz69yzth7ptk
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.hg1rbvnubxg4
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.u6pe0jm9y3vs
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tècnica, globalització (Llibre: t. 5 -El dret a la pau. La manca de 

participació política t. 6. Etica, ciència i tècnica). 

 

 

2.5. 1 BATXILLERAT FILOSOFIA 

 

2.5.1. Objectius 

1. Comprendre els problemes filosòfics i reflexionar-hi tot emprant els 

conceptes amb rigor i propietat, analitzant-ne les relacions i integrant 

les possibles respostes. 

2. Propiciar una actitud crítica i reflexiva, i adquirir l'hàbit de no 

acceptar cap idea, fet ni valor si no és a partir d'una anàlisis rigorosa. 

3. Argumentar d'una manera coherent el propi pensament, i 

desenvolupar un estil personal de pensar i una capacitat d'expressió 

clara i coherent, oralment i també per escrit. 

4. Propiciar i valorar el diàleg filosòfic com una manera d'enriquir, 

d'aclarir o de posar a prova els punts de vista propis i com un procés 

de trobada racional i recerca col·lectiva de la veritat. 

5.  Analitzar textos filosòfics i literaris breus, aforismes i uns altres 

Materials visuals per tal d'identificar els problemes que plantegen, i 

valorar críticament els supòsits de què parteixen i les solucions que 

s'hi proposen. 

  

  

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Continguts 

 

https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.rtcbmeuab71o
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.h6itcqel8oz4
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.651vbki1ljc
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1. Per a què filosofar 

2. La set del filòsof 

3. Les grans preguntes sobre l'univers 

      4. Anar més enllà 

      5. Experiències i experiments 

      6. Natura, cultura i identitat 

      7. Qui sóc? 

      8. Ser i fer-se 

      9. Felicitat i utopia 

     10. Som éssers simbòlics 

              11. Enraonem 

              12. Democràcia i ciutadania 

 

2.5.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

1ª avaluació: T 1, 2, 3, 4. 

2ª avaluació: T. 5, 6, 7, 8, 9 

3ª avaluació: T. 10, 11, 12 

 

 

 

 

2.6.HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA SEGON BATXILLERAT 

  

2.6.1. Objectius 

 

1. Conèixer la història del pensament occidental. 

2. Reconèixer la seva unitat de temàtica i desenvolupament, fugint de la 

idea de què es tracta d'una acumulació d'”ocurrències” inconnexes.   

3. Reconèixer les seves interrelacions amb altres disciplines, especialment 

les seves aportacions al naixement de la ciència moderna i la seva utilitat 

a l'hora d'entendre el context històric en el que  s'insereix l'obra d'art. 

https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.rjttxwewjt71
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.q0t26dokf0xk
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.z65t754smxp5
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4. Aprendre a entendre i interpretar textos dels clàssics del pensament, 

essent capaços de comentar-los de manera coherent i original. Es posarà 

especial esment en la capacitat per relacionar-los amb els d'altres 

 autors de la història de la filosofia. 

     5. Assenyalar el caràcter crític de tot pensament, subratllant com en cada     

cas els grans pensadors s'han situat a l'avantguarda científica, ètica i política de 

la seva època.   

 

 

         2.6.2. Continguts 

 

           I. Filosofia grega 

 

-Presocràtics 

-Sofistes. Sòcrates 

  

  1. Plató 

  

  2. Aristòtil 

  

          II. Filosofia cristiana medieval i renaixentista 

  

 III. Filosofia moderna 

  

  3. Descartes 

  

  4. Hume 

  

  5. Kant 

  

 IV. Filosofia contemporània 

  

https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.y6iqfrdvlh5r
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  6. Marx. Hegel. 

  

  7. Nietzsche 

  

  8. Maria Zambrano 

 

 

 

           2.6.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

  1ª avaluació: Bloc I (Filosofia grega) i temes 1 i 2, Bloc II. 2ª avaluació:    

Bloc III: Temes 3, 4, 5 i 3ª avaluació: Bloc IV: Temes 6, 7, 8. 

 

3. Avaluació 

 

3.1. Criteris d'avaluació i mínims 

3.1.1. Criteris d'avaluació 

 

1r ESO: 

Entendre els conceptes bàsics de cada unitat didàctica. 

 

Participar activament a classe mitjançant intervencions coherents, 

raonades i respectuoses amb les dels companys/es. 

 

Assistir a classe, portar el material de treball, atendre i realitzar els 

deures. 

 

Identificar i rebutjar les situacions de discriminació cap a persones de 

diferent origen, gènere, ideologia, religió, orientació afectiva-sexual i 

altres, respectant les diferències personals i demostrant autonomia de 

criteri. 

 

https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.w4fya2xt7k4f
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Practicar el diàleg i el debat i entendre la seva rellevància per superar 

els conflictes en les relacions escolars i familiars. 

 

Utilitzar de forma crítica diferents fonts d’informació. 

 

Treballar en equip. 

 

 

2n ESO: 

 

Entendre els conceptes bàsics de cada unitat didàctica. 

 

Participar activament a classe mitjançant intervencions coherents, 

raonades i respectuoses amb les dels companys/es. 

 

Assistir a classe, portar el material de treball, atendre i realitzar els 

deures. 

 

Identificar i rebutjar les situacions de discriminació cap a persones de 

diferent origen, gènere, ideologia, religió, orientació afectiva-sexual i 

altres, respectant les diferències personals i demostrant autonomia de 

criteri. 

 

Practicar el diàleg i el debat i entendre la seva rellevància per superar 

els conflictes en les relacions escolars i familiars. 

 

Utilitzar de forma crítica diferents fonts d’informació. 

 

Treballar en equip. 

 

3r ESO: 
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Entendre els conceptes bàsics de cada unitat didàctica. 

 

Participar activament a classe mitjançant intervencions coherents, 

raonades i respectuoses amb les dels companys/es. 

 

Assistir a classe, portar el material de treball, atendre i realitzar els 

deures. 

 

Identificar i rebutjar les situacions de discriminació cap a persones de 

diferent origen, gènere, ideologia, religió, orientació afectiva-sexual i 

altres, respectant les diferències personals i demostrant autonomia de 

criteri. 

 

Practicar el diàleg i el debat i entendre la seva rellevància per superar 

els conflictes en les relacions escolars i familiars. 

 

Utilitzar de forma crítica diferents fonts d’informació. 

 

Treballar en equip. 

 

3.1.2. Objectius mínims. 

 

1r ESO:  

 

L’alumne haurà de ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses 

relacionades amb la reflexió i amb la participació; l’entrenament en el 

diàleg i el debat; l’aproximació respectuosa a la diversitat personal i 

cultural i el foment d’una valoració crítica amb les desigualtats, 

contribuint a l’adquisició d’algunes de les competències bàsiques en 

relació als continguts programats com: 
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Exposició d’opinions i judicis propis amb arguments raonats i capacitat 

per acceptar les opinions dels altres (oral i/o per escrit) 

Pràctica del diàleg com a estratègia per abordar els conflictes de forma 

no violenta i contribuir a una millora de la convivència escolar. 

Preparació i realització de debats sobre aspectes rellevants de la 

realitat, amb una actitud de compromís per millorar-la. 

Es considera requisit per a aquesta assignatura mantenir una actitud 

adequada dins l’aula amb el respecte envers el professor i companys 

necessari. A més ha d’escoltar i fer les feines diaries. 

 

 

2n ESO:  

 

L’alumne haurà de ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses 

relacionades amb la reflexió i amb la participació; l’entrenament en el 

diàleg i el debat; l’aproximació respectuosa a la diversitat personal i 

cultural i el foment d’una valoració crítica amb les desigualtats, 

contribuint a l’adquisició d’algunes de les competències bàsiques en 

relació als continguts programats com: 

Exposició d’opinions i judicis propis amb arguments raonats i capacitat 

per acceptar les opinions dels altres (oral i/o per escrit) 

Pràctica del diàleg com a estratègia per abordar els conflictes de forma 

no violenta i contribuir a una millora de la convivència escolar. 

Preparació i realització de debats sobre aspectes rellevants de la 

realitat, amb una actitud de compromís per millorar-la. 

Anàlisi comparativa i avaluació crítica d’informacions proporcionades 

pels mitjans de comunicació sobre un mateix fet o qüestió d’actualitat 

(oral i/o per escrit). 

    Participació activa dins classe i realització del projecte de curs. 

 

3r ESO:  
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L’alumne haurà de ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses 

relacionades amb la reflexió i amb la participació; l’entrenament en el 

diàleg i el debat; l’aproximació respectuosa a la diversitat personal i 

cultural i el foment d’una valoració crítica amb les desigualtats, 

contribuint a l’adquisició d’algunes de les competències bàsiques en 

relació als continguts programats com: 

Exposició d’opinions i judicis propis amb arguments raonats i capacitat 

per acceptar les opinions dels altres (oral i/o per escrit) 

Pràctica del diàleg com a estratègia per abordar els conflictes de forma 

no violenta i contribuir a una millora de la convivència escolar. 

Preparació i realització de debats sobre aspectes rellevants de la 

realitat, amb una actitud de compromís per millorar-la. 

Anàlisi comparativa i avaluació crítica d’informacions proporcionades 

pels mitjans de comunicació sobre un mateix fet o qüestió d’actualitat 

(oral i/o per escrit). 

                  Participació activa dins classe i realització del projecte de curs. 

 

3.2. Criteris de qualificació 

3.2.1. Procediment 

 

1r ESO: 

 

L’avaluació formativa consistirà en la recollida de dades sobre el 

procés d’aprenentatge amb la finalitat de conèixer la progressió en 

l’assoliment dels objectius i detectar-ne les dificultats per adaptar les 

estratègies d’ensenyament a les necessitats de l’alumnat. 

Durant cadascún dels períodes d’avaluació es determinarà si l’alumne 

ha assolit els objectius i les competències bàsiques mitjançant: 

La realització d’exercicis i activitats sobre els temes treballats. 

Es revisarà periòdicament la tasca recollida en el quadern i diari de 

classe. 

Un control basat en quadern i tasques de classe. 
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Es tindrà en compte la participació a classe en intervencions orals i 

debats. 

La qualitat en les activitats de recerca i selecció de la informació. 

L’ actitud col·laboradora, participativa i tolerant durant les sessions de 

classe. 

Es farà com a mínim un treball individual o en grup durant el curs 

sobre aspectes temàtics del programa. 

 

2n ESO:  

L’avaluació formativa consistirà en la recollida de dades sobre el 

procés d’aprenentatge amb la finalitat de conèixer la progressió en 

l’assoliment dels objectius i detectar-ne les dificultats per adaptar les 

estratègies d’ensenyament a les necessitats de l’alumnat. 

Durant cadascún dels períodes d’avaluació es determinarà si l’alumne 

ha assolit els objectius i les competències bàsiques mitjançant: 

La realització d’exercicis i activitats sobre els temes treballats. 

Es revisarà periòdicament la tasca recollida en el quadern i diari de 

classe. 

Un control basat en quadern i tasques de classe. 

Es tindrà en compte la participació a classe en intervencions orals i 

debats. 

La qualitat en les activitats de recerca i selecció de la informació. 

L’ actitud col·laboradora, participativa i tolerant durant les sessions de 

classe. Aquesta actitud dins classe és condició per a aprovar 

l’assignatura. 

Es farà com a mínim un treball individual o en grup durant el curs 

sobre aspectes temàtics del programa. 

 

Valoració crítica de conductes pròpies  i alienes. Modificació, si escau, 

d'actituds com ara intolerància. Capacitat de diàleg respectuós i 

enraonat. 

 



 

 

Programació de Departament 
FILOSOFIA 

Curs: 2018/2019 

 

 

MD-020203-2 22 de 31 

 

3r ESO:  

L’avaluació formativa consistirà en la recollida de dades sobre el 

procés d’aprenentatge amb la finalitat de conèixer la progressió en 

l’assoliment dels objectius i detectar-ne les dificultats per adaptar les 

estratègies d’ensenyament a les necessitats de l’alumnat. 

Durant cadascún dels períodes d’avaluació es determinarà si l’alumne 

ha assolit els objectius i les competències bàsiques mitjançant: 

La realització d’exercicis i activitats sobre els temes treballats. 

Es revisarà periòdicament la tasca recollida en el quadern i diari de 

classe. 

Un control basat en llibre i quadern. 

Es tindrà en compte la participació a classe en intervencions orals i 

debats. 

La qualitat en les activitats de recerca i selecció de la informació. 

L’ actitud col·laboradora, participativa i tolerant durant les sessions de 

classe. Aquesta actitud és condició per a aprovar. 

Es farà com a mínim un treball individual o en grup durant el curs 

sobre aspectes temàtics del programa. 

 

Valoració crítica de conductes pròpies  i alienes. Modificació, si escau, 

d'actituds com ara intolerància. Capacitat de diàleg respectuós i 

enraonat. 

 

Coneixement dels valors fonamentals, empatia envers l'aplicació 

d'aquests valors, valoració crítica de conductes pròpies i alienes. 

 

3.2.2. Qualificacions: 1a i 2a Avaluació 

 

1r ESO: 

 

• Exàmens o proves escrites...........40 % 

• Exercicis i treball d’aula..............40 % 
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• Actitud i participació..................20 % 

 

 

2n ESO:  

 

 

• Exàmens o proves escrites...........40 % 

• Exercicis i treball d’aula..............40 % 

• Actitud i participació..................20 % 

 

 

3r ESO: 

( Al grup d’ICAPE, durant tot el curs al grup d’icape es realitzarà una 

memòria del projecte que ha d'incloure diari de classe i reflexions 

sobre les dificultats i els aprenentatges adquirits. Es farà a partir d'un 

guió proporcionat pel professorat: 

- Què hem fet? 

- Què ens ha agradat més? 

- Què ha estat més difícil? 

- Com ho hem resolt? 

- Què hem après?) 

 

• Exàmens o proves escrites...........40 % 

• Exercicis i treball d’aula..............40 % 

• Actitud i participació..................20 % 

 

3.2.3. Qualificacions: Avaluació ordinària 

 

1r ESO: Mitjana de les tres avaluacions: si és 5 i ha aprovat com a 

mínim dues avaluacions, aprova l'assignatura. 

2n ESO: Mitjana de les tres avaluacions: si és 5 i ha aprovat com a 

mínim dues avaluacions, aprova l'assignatura. 
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     3r ESO: Mitjana de les tres avaluacions: si és 5 i ha aprovat com a 

mínim dues avaluacions, aprova l'assignatura. 

 

                 

         

4 ESO. VALORS ÈTICS 

       3. Avaluació 

 3.1. Criteris d'avaluació i mínims 

3.1.1. Criteris d'avaluació 

 

1. Descobrir els conflictes en les relacions interpersonals, raonar les 

motivacions de les seves conductes i eleccions i practicar el diàleg en 

les situacions de conflicte. 

 

2. Diferenciar els trets bàsics que caracteritzen la dimensió moral de 

les persones (les normes, la jerarquia de valors, els costums, etc.) i 

els principals problemes morals. 

 

3. Identificar i expressar les principals teories ètiques. 

 

4. Reconèixer els drets humans com a principal referència ètica de la 

conducta humana i identificar l’evolució dels drets cívics, polítics, 

econòmics, socials i culturals. 

 

6. Reconèixer els valors fonamentals de la democràcia i de les seves 

institucions. 

 

7.Analitzar les causes que provoquen els principals problemes socials 

del món actual, utilitzant de manera crítica la informació que 

proporcionen els mitjans de comunicació.  

 

3.1.2. Objectius mínims 

https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.cnzrzmgo75oo
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.42x14mnute6a
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.llktstxrakj
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.dp3e3yewhl6i
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 Realització d'algun treball en grup per curs -amb tasques per cada 

avaluació-i una suficient comprensió dels conceptes bàsics de cada 

tema. Actitud respectuosa, participativa dins classe com a condició per 

a aprovar. 

 

 

 3.2. Criteris de qualificació 

3.2.1. Procediment 

3.2.2. Qualificacions: 1a i 2a Avaluació 

 

Pels d'Ètica, el 20% surt del comportament, la participació, la feina 

diària; deures i quadern 10%; el treball o treballs individuals o en 

grup comporten 30% (mínim 3 per aprovar) i del control surt l'altre 

40% (però amb un mínim de 3 per aprovar). Es farà com a mínim un 

examen per trimestre.   

 

3.2.3. Qualificacions: Avaluació ordinària 

 

-Mitjana de les tres avaluacions: si és de 5 i ha aprovat com a mínim 

dues avaluacions, aprova l'assignatura. 

 

3.2.4. Qualificacions: Avaluació extraordinària 

 

- Si aprova el control de Setembre amb els treballs d'estiu. (Farà 

mitjana  el treball amb la nota de l'examen sempre i quan aquesta sigui 

igual o superior a 3'5) 

   

     3.3. Criteris de recuperació 

 

- Si és menys de 5 o ha suspès dues avaluacions, haurà de fer una 

recuperació de l'avaluació o avaluacions suspeses. Si passa aquest 

https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.8ve59z3fslkx
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.p87bod4jum0r
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.xr25rrl4qcz4
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.ac1xv6jcp4jb
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.74ybqydxk3ec
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.sz9jzqbapnr
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control (5 o més) i entrega les feines del curs ben fetes aprova. Els 

alumnes amb treballs pendents els hauran de presentar per poder fer 

l'examen. La nota de recuperació, cas de no ser aprovat, farà mitjana 

amb la del curs. El mateix val si aprova: es farà mitjana amb la nota de 

curs. 

  

 

      3.4. Criteris de recuperació de pendents 

 

- Hauran d’entregar un treball i fer un control: si la mitjana surt 

aprovat, hauran recuperat l’assignatura pendent. 

 

 

 

 

3.4.1. Convocatòria ordinària 

 

Començament de Desembre 

 

3.4.2. Convocatòria extraordinària 

 

Començament de Juny  

 

 

1 BATXILLERAT. FILOSOFIA 

 

3.1..Criteris d’avaluació 

  

      - Coneixement de les regles de joc dins d'una democràcia i 

actitud de participació cívica, capacitat de raonament amb criteri 

propi damunt les qüestions tractades, capacitat de comprensió de les 

https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.cddf4wly4dut
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.4u0yff7trrrc
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.oclpgkl9wqce
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principals respostes i corrents filosòfiques, capacitat de qüestionar i 

qüestionar-se, capacitat de comprendre textos filosòfics. 

  

             3.1.1. Objectius mínims 

  

 - Comprensió suficient dels temes vistos a classe, capacitat de 

resumir com a mínim els textos vistos a classe. 

  

               3.2.  Qualificacions: avaluació ordinària 

     1. Mitjana de les tres avaluacions: si és de 5 i ha aprovat com a 

mínim dues avaluacions, aprova l'assignatura.  

      2. Si és menys de 5 o ha suspès dues avaluacions o més, haurà 

de fer una recuperació de l'avaluació o avaluacions suspeses. Si 

 passa aquest control (5 o més), aprova. La nota del control de 

 recuperació farà mitjana amb la nota obtinguda durant el curs.  

    3. Si aprova el control de Setembre (5 o més), aprova el curs. El 

treball d'estiu, si es fa correctament, pot pujar fins a un punt la nota 

d'aquest control.               

              

   - 1ª i 2ª avaluació: El 70 % de la qualificació ve dels controls (2 

per avaluació), l'altre 30% del quadern, comentaris de text i altres 

exercicis (fitxes, assajos filosòfics...).   

  

                       3.2.2. Qualificació: avaluació extraordinària   

        

 - Si és menys de 5 o ha suspès dues avaluacions o més, haurà de 

fer una recuperació de l'avaluació o avaluacions suspeses. Si passa aquest 

control (5 o més), aprova. La nota del control de recuperació farà mitjana 

amb la nota obtinguda durant el curs. Si aprova el control de Setembre (5 

o més), aprova el curs. El treball d'estiu, si es fa correctament, pot pujar 

fins a un punt la nota d'aquest control. 
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        3.3. Criteris de recuperació 

    

 - Es fa avaluació contínua, la qual cosa implica que no feim recuperació 

per avaluacions. Extraordinàriament es faran a la primera avaluació 

recuperacions als alumnes que s'hagin esforçat i que s'apropin a l'aprovat. 

Ara bé, si finalment suspenen, poden recuperar per Juny amb controls de 

recuperació de les avaluacions suspeses o, si és de tot, amb un examen 

final. Es recupera si les mitjanes dels controls és igual o superior a 5. A 

més, en els casos de què el motiu de què suspenguin sigui la no entrega 

de treballs, serà obligatòria l'entrega d'aquests.     

      

3.4. Criteris de recuperació de pendents 

 

- Aprovar un control de curs que es fa en dues parts, la primera a 

finals de Novembre, la segona per Gener. Si aprova, recupera 

 

      

 

            3.4.1. Convocatòria ordinària 

                  

- Novembre-Gener 

 

            3.4.2. Convocatòria extraordinària 

 

- Juny 

 

 

3.1. Criteris d’avaluació 

 

-  Filosofia II: Capacitat de comprendre, explicar, enraonar damunt 

textos estudiats dels autors del curs; respondre de forma enraonada a 

https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.cddf4wly4dut
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.4u0yff7trrrc
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.oclpgkl9wqce
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qüestions com ara: relaciona, contextualitza, explica, exposa el 

raonament de l'autor, el que suposa veritable comprensió i estudi 

significatiu; capacitat de qüestionar i valorar críticament de manera 

personal i enraonada els textos; capacitat de cercar informació i 

sintetitzar-la damunt els autors estudiats.  

 

3.1.2.Objectius mínims 

 

Capacitat de resumir idees centrals, relacionar-les amb altres idees de 

l'autor, d'utilitzar un vocabulari bàsic de l'autor correctament, i 

d'enraonar les respostes. 

 

3.1.3. Qualificació ordinària 

 

- 1ª i 2ª avaluació: A 2 de Batxillerat, el 80% de la qualificació ve 

dels controls, el 20% restant dels comentaris que obligatòriament 

han d'entregar per tal de poder fer els controls. Obligatòriament 

vol dir que si no s'entreguen els comentaris en el dia estipulat perd 

el dret al control i la nota d'aquest és un zero.  

- Mitjana de les tres avaluacions: si és de 5 i ha aprovat com a 

mínim dues avaluacions, aprova l'assignatura.  

 

  3.1.4. Qualificació avaluació extraordinària 

 

  - Si és menys de 5 o ha suspès dues avaluacions, haurà de fer una 

recuperació de l'avaluació o avaluacions suspeses. Si passa aquest 

control (5 o més) aprova.  La nota obtinguda a l'examen de 

recuperació de Juny fa mitjana amb l'obtinguda durant el curs i la nota 

final a tots els efectes serà la així obtinguda. Si aprova el control de 

Setembre, aprova el curs (fent mitjana amb la nota obtinguda durant 

l'any). Si suspèn també es fa mitjana amb la nota de l'any. 
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3.2. Criteris de recuperació 

 - Es fa avaluació contínua, la qual cosa implica que no feim recuperació 

per avaluacions. Extraordinàriament es faran a la primera avaluació 

recuperacions als alumnes que s'hagin esforçat i que s'apropin a l'aprovat. 

Ara bé, si finalment suspenen, poden recuperar per Juny amb controls de 

recuperació de les avaluacions suspeses o, si és de tot, amb un examen 

final. Es recupera si les mitjanes dels controls és igual o superior a 5. A 

més, en els casos de què el motiu de què suspenguin sigui la no entrega 

de treballs, serà obligatòria l'entrega d'aquests.   

 

     

 

  

 

 

 

      

4. Mesures d’Atenció a la Diversitat 

4.1. Adaptacions curriculars 

4.2. Alumnat NESE 

4.3. Acollida lingüística 

5. Annexes 

5.1. 

5.2. 

6. Aprovació 

 

 

Aprovat  l’onze d’Octubre de 2018 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.krh6scxpcdoz
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.x1bn09s9ll5q
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.dmok4fpjspth
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.sb13e99xevk0
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.d3q6nk1htefa
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.oykd87c9idzx
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.c395nk3voypk
https://docs.google.com/document/d/135wCMIDXLKCRYXFIYjoW8T1c27A8RwIfbDkj0g4B5_Y/edit#heading=h.aig6qjv0w5nr
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